Region Hovedstaden

PLO-Hovedstaden

Dato: 11. december 2014

Honorering af praktiserende læger som deltager i projektet ”Collabri –
Collaborative care. Effekt af en brobyggende behandling af angst og
depression” – allonge
Indhold i §2-aftale om projekt Collabri

§2-aftale om praktiserende lægers deltagelse i projekt Collabri er indgået mellem PLO Hovedstaden og
Region Hovedstaden.
Aftalen omfatter ”…praktiserende læger, som har tilmeldt sig projektet, og som har ydernummer i
optageområderne for Region Hovedstadens Psykiatri.”
Formålet med aftalen er ”..at understøtte gennemførelsen af projektet ”Collabri – Collaborative care. Effekt
af en brobyggende behandling af angst og depression” under de af Satspuljeaftalen 2011-2015 afsatte
midler” og ”...understøtte gennemførelsen af forskningsprojektet Collabri, der skal undersøge effekten af en
dansk model for Collaborative Care ved angst og depressionstilstande.”
Projektets formål er ”…at forbedre behandlingsindsatsen i almen praksis for gruppen af patienter med angst
og depression” og ”…udvikle en ny samarbejdsform mellem psykiatrien og almen praksis. Dette sker bl.a.
gennem øget vidensdeling, læring og kommunikation mellem de to sektorer.”
Der henvises i øvrigt til § 2-aftale og bilag for den fulde beskrivelse af indhold, målgruppe og afgrænsning
med mere.

Formål med denne allonge
Med denne allonge fortages følgende ændring i henhold til betingelserne i §4 i §2 aftalen af den 20. maj
2014:
I aftalen står det at:
”For de deltagende læger, som udtrækkes til sporene A1, A2 og A3, sørger Region Hovedstadens Psykiatri
for mulighed for lokaler, fx i tidsrummet 16-18. Alternativt har lægen mulighed for at stille lokale til

rådighed på vilkår aftalt med PLO Hovedstaden og med efterfølgende godkendelse af Region Hovedstadens
praksisadministration.”
Dette ændres til:
For de deltagende læger, som er udtrukket til sporene A1 og A2 (dvs. lægerne i interventionsgruppen), sørger
Region Hovedstadens Psykiatri for lokaler på egne matrikler og i lokalsamfundene gennem samarbejde med
kommuner og frivilligcentre. Alternativt har lægen mulighed for at stille lokale til rådighed til 100 kr. pr.
time inkl. moms på følgende vilkår:
1. Lægen/praksis skal registrere sin interesse i at have en care manager benytte lokaler hos dem ved at
kontakte projektsekretariatet på 38 64 01 59 / 38 64 00 82, eller ved at skrive til projektleder Lone
Tonsgaard på lone.tonsgaard@regionh.dk eller projektmedarbejder Rikke Vinding på
rikke.vinding@regionh.dk. Herefter laves en aftale med den care manager, som er tilknyttet praksis,
og denne aftale registreres i projektsekretariatet. Eventuelle ændringer og ugentlige variationer
kommunikeres til sekretariatet af care manager.
2. Lokalet skal være passende til afholdelse af støttende samtaler og Kognitiv Adfærdsterapiforløb,
dvs. inkludere minimum to stole, gerne et bord samt kunne benyttes uforstyrret i det aftalte tidsrum.
3. Da det forventes at hver læge/praksis har 5 – 6 patienter i forløb hos care manager ad gangen, må der
højst afholdes sessioner i 10 timer per uge per læge/praksis.
4. Lægen/praksis fakturerer Region Hovedstadens Psykiatri månedligt. Der indsendes en e-faktura, som
detaljerer antal afholdte timer per uge, senest den 14. den efterfølgende måned. E-fakturaerne sendes
til:
Region Hovedstadens Psykiatri
Kristineberg 3
2100 København Ø
Projekt: Collabri
PSP nr.: S-61800-11
EAN nr.: 5798001640268

Allongens afgrænsning
-

Allongen er underlagt §2-aftalen og efterfølgende allonger for så vidt angår projektformål,
organisering, honorering af aktivitet, indhold af de praktiserende lægers opgaver, ansvars- og
rollefordeling samt forpligtelser.

Ikrafttrædelse
Denne allonge træder i kraft på datoen for underskrift.
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